Obec Ihľany
Obecný úrad Ihľany č. 94, 059 94
Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.06.2015
Program (návrh):
1) Privítanie
2) Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh Záverečného účtu Obce Ihľany za rok 2015
5) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ihľany za rok 2015
6) Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
7) Návrh na zmenu rozpočtu
8) Správa o hospodárení v lesoch – Ondrej Jankura
9) Plat starostu obce
10) Odovzdanie majetkových priznaní
11) Rôzne
12) Záver
Počet prítomných poslancov: 8

K bodu č.1
Starosta obce Ján Turek privítal prítomných na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2016.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. O doplnenie programu ako prvý požiadal Ing.
Ondrej Čopiak – plánovaná rekonštrukcia Materskej škôlky.

K bodu č. 2
Za členov pracovnej komisie a zároveň overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci
p. Mgr. Peter Feňák a p. Zuzana Vojčeková.
Za zapisovateľku bola starostom určená p. Ing. Katarínu Guzanovú.
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OZ návrh členov do komisie jednohlasne schválilo.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K bodu č. 3
P. starosta sa vyjadril ku všetkým bodom plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho obecného
zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Uznesenie č. 1/2016
Poslanci OZ berú na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho riadneho obecného
zastupiteľstva.
Počet členov zastupiteľstva:
9
Počet prítomných členov:
8
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
8
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo s hlasovania:
0

K bodu č. 4
P. starosta dal slovo pani ekonómke Šmálikovej. Ekonómka uviedla, že záverečný účet za rok 2015
musí byť prejedaný v zmysle platnej legislatívy do 30. júna 2015. Rozpočet na rok 2015 bol
schválený 21.12.2015 uznesením č.21/2015.
Ekonómka predniesla obsah Záverečného účtu za rok 2015. Celé znenie Záverečného účtu za rok
2015 je prílohou tejto zápisnice.
 Ing. Ondrej Čopjak krátkodobé pohľadávky sú nedoplatky za čo? P. Šmáliková – patrí tam
nájomné, TKO, ....
 P. Starosta sa vyjadril ku krátkodobým pohľadávkam. Rybovič, ktorý má voči nám záväzok
si plní svoj dlh a to tak že spracováva drevo. Na lesoch je okolo 3000 Eur.
Po lehote splatnosti máme málo pohľadávok. Horšie je čo sa týka poplatkov – podnikateľská
činnosť – vodné stočné 40 000 Eur.
 P. Čopjak – záväzok voči štátnemu fondu je záväzok za bytovku?
 P. Šmáliková – Áno, splácame ho vo výške 1094 Eur mesačne, dlh sa bude splácať do roku
2041.
 P. Čopjak – právnu subjektivitu má iba ZŠ?
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 P. Starosta – MŠ – nemá právnu subjektivitu. Škôlku si môžeme riadiť podľa možností.
Doterajší systém je osvedčený.
 P. Zemčák – ocenenie majetku, ktorého majetku sa to týka?
 P. Šmáliková – týka sa to lesných pozemkov.
 P. Starosta – napriek tomu, že štruktúra lesa sa zmenila, cena je vyššia v súvislosti
s infláciou. To znamená, že aj napriek tomu, že nie je až tak veľa starého lesa, cena sa aj tak
zvýšila.
 P. starosta vyzval k odsúhlaseniu schválenia záverečného účtu. Všetci prítomní poslanci boli
za prijatie uznesenia k záverečnému účtu vo všetkých bodoch.

Uznesenie č. 2/2016:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kladný výsledok hospodárenia obce v celkovej výške
338 326,02 EUR, z toho kladný výsledok hospodárenia hlavnej činnosti
337 698,36 EUR a kladný výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti 627,66 EUR.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015
bez výhrad.
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu na rok 201.
e) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kladný výsledok hospodárenia obce (po zdanením)o fondu vo výške 48 028,90 EUR.
f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti obce
za rok 2015 po zdanení vo výške 627,66 EUR ostal nerozdelený.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K boču č. 5
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 205 predložil v zmysle § 18 ods. 1
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu Záverečného účtu obce, ktorý mu bol
doručený dňa 2.3.2016 v elektronickej podobe. Záverečný účet bol zverejnený dňa 2.3.2016 na
elektronickej úradnej tabuly webovej stránky obce.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu je prílohou tejto zápisnice.

3
Zasadnutie OZ zo dňa 18.3.2016

Obec Ihľany
Obecný úrad Ihľany č. 94, 059 94
Uznesenie č 3/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2015.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K bodu č. 6
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je povinnosťou kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne
správu o kontrolnej činnosti. Správa z kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o
kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015

Uznesenie č 4/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti obce Ihľany za rok 2015.
Počet členov zastupiteľstva:
9
Počet prítomných členov:
8
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
8
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo s hlasovania:
0

K bodu č. 7
-

P. Guzanová oboznámila Obecné zastupiteľstvo o rozpočtových opatreniach.

-

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2016

-

P. starosta sa vyjadril k rozpočtovému opatreniu č. 7/2016. Zhodnotil celkový návrh
a vyjadril sa ku každej položke.

-

Plynofikácia Zbrojnice. Firma nefakturovala práce od merania plynu ku kotlu. Z toho
dôvodu firma dofaktúrovala tieto práce a nemali sme to zahrnuté v rozpočte. Preto žiadam
kontrolóra obce, aby skontroloval, či tieto práce neboli duplicitne fakturované. Navrhujem,
aby sme toto rozpočtové opatrenie schválili.

 P. Starosta – vyjadril sa k rozpočtovému opatreniu – web stránky.
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 P. Zemčák – ostane na web stránke kataster?
 P. starosta – áno, kataster bude prenesený do novej web stránky.

Uznesenie č. 5/2016
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce č. 16/2016.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 7/2016 – navýšenie výdavkov v sume
26 000 Eur z prebytku schváleného rozpočtu obce Ihľany na rok 2016.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K Bodu č. 8
P. Jankura predniesol správu o hospodárení v lesoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
 P. Čopiak - Vyžínanie sa robí celoplošne?
 P. Zemčkák – ako sme dopadli s eurofondami?
 P. Jankura – projekt bol dobre spracovaný, získali sme ďalšie prostriedky z eurofondov.
P. Starosta. – sa vyjadril k stavu lesa. Ako lesník môžem konštatovať, že sa nám darí les dostať do
stavu, ktorý zodpovedá prirodzenému lesu. Tento bude odolnejší voči škodcom a ekonomicky
výhodnejší pre obec v budúcnosti. Bez peňazí z fondov však nie je možné správne v lese hospodáriť.
Zmenou drevinového zloženia v lese docielime hlavne lepšie zabezpečenie hlavných funkcií lesa –
voda, pôda, vzduch.

Uznesenie č 6/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení v lesoch predloženú odborným
lesným hospodárom a vedúcim obecných lesov Mgr. Ondrejom Jankurom.
Počet členov zastupiteľstva:
9
Počet prítomných členov:
8
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
8
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo s hlasovania:
0
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K bodu č. 9
P. starosta oboznámi OZ so zmenou Zákona o platobných pomeroch starostov obcí a primátorov
miest. Zmena sa dotýka hlavne toho, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat raz pre celé funkčné
obdobie. OZ schvaľuje výšku pohyblivej časti platu, ktorá činí od 0-70% základu mzdy starostu.
Po oboznámení o zmenách v zákone starostom obce starosta odovzdal vedenie schôdze zástupcovi
a opustil rokovaciu miestnosť.
OZ tajným hlasovaním rozhodlo o navýšení základu platu starostu obce Ihľany na 25,5%, čo
po prepočte na priemernú mzdu v Národnom hospodárstvo za rok 2015 je 1566 v čistom.

Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základu platu starostu o 25,5 %, čo po prepočte na
priemernú mzdu v Národnom hospodárstve za rok 2015 je 1566 Eur v čistom, slovom
Tisícpäťstošesťdesiatšesť EUR.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K bodu č.10
Starosta sa vyjadril k svojmu Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.
Vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov dal k nahliadnutiu poslancom obecného zastupiteľstva.
Komisia určená na prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
bola vyzvaná k posúdeniu predloženého Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odovzdanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov.
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Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odovzdanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce Jána Tureka.
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

K bodu č. 11
Rôzne
P. Starosta sa vyjadril k PHSR – na spracovaní sa podieľala aj p. Guzanová. PHSR je zverejnené na
obecnej stránke 12.2.2016 a obecné zastupiteľstvo bolo vyzvané, aby svoje pripomienky zasielali
do 26.2.2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zverejnenie PHSR a zároveň schvaľuje Návrh PHSR.

Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ihľany na roky
2016 , 2022
Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:

9
8
8
0
0

 P. Matveaková – informuje sa ohľadom všeobecného lekára, a to kedy začne ordinovať
v obci.
 P. Starosta – lekár nastúpi na dva dni v týždni, a to až po oprave Zdravotného strediska.
V súčasnej dobe budú ošetrovaní v Starej Ľubovni. Oprava Zdravotného strediska by nemala
trvať viac ako mesiac. Firma MedKan bola poverená zastupovaním pri liečbe pacientov
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spadajúcich pod spoločnosť Dudáš, s.r.o. a bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Toto určil VUC odbor zdravotnej strarostlivosti. Karty boli zapečatené v Toporci, P.
Dudašová k ním prístup nemá.
 P. Matveaková – je problém s túlavými psami v obci.
 P. starosta – Technické služby mesta Kežmarok majú na to licenciu a uvažujeme o tom, že
ich požiadame o odchytenie. Za ochytanie psov sa platí poplatok.
 P. Starosta – vyjadril sa k projektu Kamerový systém, ktorý nebol schválený. Ďalej
oboznámil poslancov o rekonštrukcii Materskej škôlky. Na MŠ predpokladané náklady sú
vo výške 280 000,--. Ďalej informoval OZ o plánovanom presťaovaní MŠ do budovy ZŠ,
a to na jedden rok, pokiaľ bude prebiehať rekonštrukcia MŠ. Jedno poschodie ZŠ sa uvoľní,
vybuduje sa kuchyňa. Bude potrebné zakúpiť nové zariadenie do kuchyne.
 P. Zemčák – v prípade, že projekt nebude schválený, budeme čerpať z vlastných zdrojov?
 P. starosta – nie, z vlastných zdrojov sa rekonštrukcia nebude riešiť.
 P. Zemčák - informoval sa ohľadom sociálnych podnikov.
 P. starosta – nie je jasný zámer fungovania sociálnych podnikov, aj napriek tomu sme jedna
z obcí, ktorá má záujem o zriadenie takéhoto podniku a s našou obcou sa aj počíta.
 P. Zemčák – činnosť sociálnych podnikov nesie deformovať miestny podnikateľský trh.
 P. starosta – Spišský Hrhov je jedným z príkladov, ktorý má sociálny podnik a robí aj
zákazky napr. pri budovaní dialníc. Aj my máme záujem prostredníctvom zamestnancov
Obecného podniku pracovať pre podnikajúce subjekty v našom katastri, napr. lesomajitelia,
Vojenské lesy, a ďalší vlastníci a užívatelia lesov a poľnohospodárskej pôdy, no malo by ísť
o činnosti, o ktoré medzi podnikajúcimi nebude záujem, teda o doplnenie chýbajúcich
zamestnancov.
 P. Zemčák – je spracovaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu. Je potrebné zvážiť, či
sa bude strop znižovať. Má obavu, či bude v kultúrnom dome zabezpečená cirkulácia
vzduchu.
 P. starosta – uvažujeme o použití závesného stropu, montovaného stropu, čím sa zabezpečí
aj požadovaná cirkulácia vzduchu.
 P. Tomeček – rúry, o ktorých sme sa na poslednom zastupiteľstve bavili, stále nie sú
zasypané. Je taktiež potrebné upraviť múr u Kravca, keďže padá.
 P. starosta – vyjadril sa k úprave cintorína, kde navrhuje použiť betónové ploty s tým, že by
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sme taktiež odkúpili pozemok, ktorý patrí obci Jurské.
 P. Tomeček – informoval sa o tom, či obec neplánuje prerobiť MŠ na komunitné centrum?
 P. starosta – obec neuvažuje prerobiť MŠ na komunitné centrum.
Po skončení diskusie p. starosta poďakoval prítomným za účasť a teší sa na ďalšie stretnutie.

Zapísala dňa 18.3.2016
Ing. Katarína Guzanová
Overovatelia:

Mgr. Peter Feňák

….................................................

Zuzana Vojčeková

….................................................
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